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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Выкладанне дысцыпліны “Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту” забяспечвае 

асэнсаванне студэнтамі моўнай арганізацыі журналісцкага твора з гледжання інтра- і 

экстралінгвістычнай сутнасці і магчымасцей яго літаратурнай апрацоўкі. Вывучэнне 

дысцыпліны дазваляе ажыццявіць прынцып узаемазвязанасці і ўзаемаабумоўленасці працы 

над тэкстам, калі стваральнік публіцыстычнага твора выступае ў дзвюх ролях – і рэдактара, і 

журналіста. Тэарэтычны матэрыял згрупаваны па шасці асноўных блоках, у якіх падаюцца 

агульныя і прыватныя характарыстыкі публіцыстычнага тэксту (прызначанасць для масавай 

аўдыторыі, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, дубліраванне і валентнасць 

зместу, калектыўнае аўтарства, інтэртэкстуальнасць), практычны матэрыял базуецца на 

разглядзе журналісцкіх (у тым ліку ўласных) матэрыялаў і аналізе класічных твораў. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэта курса – вывучэнне публіцыстычнага 

тэксту як дыскурсу – складанай камунікатыўнай з’явы, своеасаблівай іерархіі ведаў, 

“фрагмента жыццёвай прасторы”, адлюстраванага ў тэксце. 

Дасягненне мэты забяспечваецца рэалізацыяй агульных і прыватных задач:  

раскрыць прынцыпы і метады лінгвістычнай арганізацыі тэксту, які ўтрымлівае ў сабе 

экстралінгвістычную інфармацыю, што выражаецца ў мікра- і макрастратэгіях прэзентацыі 

карціны свету; 

выявіць крытэрыі адбору маўленчых сродкаў у тэксце ў адпаведнасці з 

камунікатыўнай зададзенасцю; 

азнаёміць з методыкай дыскурснага аналізу паводле ўстанаўлення сувязі паміж 

вербальнай камунікатыўнай падзеяй і сацыяльным кантэкстам жыццёвага ўладкавання 

носьбіта мовы і канцэнтравана – для выяўлення разумення працэсаў вытворчасці і 

выкарыстання тэксту; 

паказаць генетычную звязанасць тэкставай дзейнасці з парадыгматычнай 

структурыраванасцю, марфалагічнай стратыфікацыяй тэксту, якія з’яўляюцца 

вызначальнымі ў прэзентацыі “аўтарскага бачання” навакольнага свету; 

вызначыць экстралінгвістычныя складнікі арганізацыі, вытворчасці, планавання і 

праектавання на масавую аўдыторыю тэксту ў рэчышчы тэорыі кагнітыўнай апрацоўкі 

дыскурса, дзе ілакутыўны акт паўстае як прэзентант “лінгвістычнай карціны свету”. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Вывучэнне дысцыпліны 

забяспечваецца выкарыстаннем наступных метадаў: дыскурснага аналізу, кантэнт-аналізу, 

дэскрыптыўнага, лексіка-семантычнага кампанентнага аналізу, семантычнай ідэнтыфікацыі, 

а таксама прыёмаў статыстычнага і аналізу сацыяльнага, прагматычнага, кагнітыўнага 

кантэкстаў. 

Дыскурсны аналіз прымяняецца з мэтай устанаўлення сувязі паміж вербальнай 

камунікатыўнай падзеяй і сацыяльным кантэкстам жыццёвага ўладкавання носьбіта мовы 

(журналіста, пісьменніка) і канцэнтравана – для выяўлення разумення працэсаў вытворчасці і 

выкарыстання тэксту. Кантэнт-аналіз дазволіць сістэматызаваць у канкрэтных маўленчых 

сітуацыях вылучыць дамінантныя кампаненты (кампазіты) і распрацаваць методыку 

мэтанакіраванага адбору тых тэкставых паказчыкаў, на якіх грунтуюцца канвенцыянальныя 

веды, правесці інтэрпрэтацыю формы і зместу інфармацыйнай крыніцы. Лексіка-семантычны 

ў спалучэнні з дэскрыптыўным метадам дазволіць апісаць семную нагрузку аднаго з 

дамінантных элементаў семемнай парадыгмы тэксту. Ідэнтыфікацыя тэматычнай і гіпера-

гіпанімічнай парадыгмы тэксту праводзіцца метадам кампанентнага аналізу. Выкарыстанне 

прыёмаў аналізу калектыўнага, сацыяльнага і прагматычнага кантэксту дазволіць, па-першае, 

выявіць канвенцыянальную прыроду кампазіта “характэрнага” для грамадства, па-другое, 

далучыць да дыскурснага аналізу апісанне скандэнсаваных у памяці чалавека маўленчых 

сітуацый у працэсе пэўных ілакутыўных актаў. 

У навучанні павінен рэалізоўвацца спосаб актыўнага ўзаемадзеяння лекцый з 

праблемна-пададзеным зместам навучання, у ходзе якога студэнт вучыцца творча засвойваць 

веды. Праблемнае навучанне выступае альтэрнатывай для эўрыстычнага, калі ставяцца мэты 



канструявання навучэнцамі ўласнага сэнсу, мэт і зместу адукацыі, а таксама яе арганізацыі, 

дыягностыкі і ўсведамлення.  

Выкарыстоўваюцца тэхналогіі праблемнага, эўрыстычнага навучання і тэхналогія 

дыдактычнай эўрыстыкі, прымяняецца традыцыйнае і камп’ютарнае тэсціраванне, 

электронная бібліятэка.  

Выніковая адзнака фарміруецца на аснове наступных складнікаў: 

– работа над заданнямі на практычных занятках (бягучы кантроль); 

– рэферат; 

– экзамен. 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Найменне раздзелаў, тэм Колькасць гадзін 

Аўдыторныя Самаст. 

работа 

 

 

Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Уводзіны. Тэкст. Тэорыя тэксту і 

лінгвістыка тэксту. Дэфінітыўны 

апарат апрацоўкі тэксту ў 

лінгвістычных сферах. 

Інтэртэкстуальнасць. 

2 2   10 

2 Дыскурсны падыход да вывучэння 

тэкстаў (сцэнарый дыскурснага 

аналізу тэкстаў-навін). Роля 

сасюраўскай канцэпцыі ў вызначэнні 

сутнасці дыскурснага падыходу да 

вывучэння тэксту. 

2 2   10 

3 Праблема вызначэння зместу тэрміна 

дыскурс, яго структуры і 

залежнасцей. Ад вывучэння мовы ў 

сацыяльным кантэксце да 

дыскурснага аналізу. Семантычная 

кандэнсацыя як акумулятыўны 

сродак назапашвання ведаў пра 

ментальнасць народа.  

2 2   10 

4 Агульныя анталагічныя і прыватныя 

экстралінгвістычныя характарыстыкі 

тэксту. 

6 4  2 10 

5 Лінгвістычная арганізацыя 

публіцыстычнага тэксту. Выражэнне 

моўнай асобы ў тэксце. Трапеічная 

сістэма мастацкага тэксту ў 

дачыненні да сацыяльнай дзейнасці 

носьбіта мовы. Вонкавая і ўнутраная 

структурыраванасць 

публіцыстычнага тэксту. 

2 4  2 10 

6 Парадыгматыка і сінтагматыка 

тэксту. Марфалагічная 

стратыфікацыя публіцыстычнага 

тэксту. 

6 4  4 10 

 Усяго: 20 18  4 60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уводзіны. Тэкст. Тэорыя тэксту і лінгвістыка 

тэксту. Дэфінітыўны апарат апрацоўкі тэксту ў 

лінгвістычных сферах. Інтэртэкстуальнасць. 

Станаўленне і развіццё лінгвістыкі 

публіцыстычнага тэксту – важны гістарычны 

працэс, які патрабуе абагульнення назапашаных 

ведаў, цэласнага аналізу асобных з’яў 

літаратуры, журналістыкі і лінгвістыкі. 

Новы падыход да прадукту разумовай дзейнасці 

чалавека – тэксту: структурнае распазнаванне 

яго элементаў, кампаноўкі і сістэмнае 

ўзаемадзеянне вербальнага знака з іншымі 

знакамі натуральнага свету, вызначэнне 

прыроды такога ўзаемадзеяння. Тэкст як з'ява 

чалавечай дзейнасці, камунікацыі і пазнання. 

Вербальны тэкст у рэальным камунікатыўным 

дзеянні, у інтэграцыі з сацыяльна-культурнымі і 

ідэалагічнымі кантэкстамі, як працэс, што 

працякае ва ўзаемасувязі са шматлікімі іншымі 

функцыянальнымі катэгорыямі, уключаючы 

чытацкую аўдыторыю. “Марфалогія казкі” 

У.Пропа – рухавік развіцця асноўных ідэй тэорыі 

тэксту, пачатак структурнаму вывучэнню 

апавядальных тэкстаў. Сістэмны падыход да 

праблемы інтэртэкстуальнасці ў пісьменніцкай 

практыцы. Слова (знак) ↔ сказ (знак) ↔ тэкст 

(знак) ↔ дыскурс (знак). 

2    

Праектар, 

прэзентацыя 3D, 

выданні 

І (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11, 

14, 15, 17), 

ІІ (1, 4,5, 8) 

Дыскусія, 

франтальнае  

апытанне  
 



2. Дыскурсны падыход да вывучэння тэкстаў 

(сцэнарый дыскурснага аналізу тэкстаў-навін). 

Роля сасюраўскай канцэпцыі ў вызначэнні 

сутнасці дыскурснага падыходу да вывучэння 

тэксту.-камунікацыйнай зададзенасцю. 

Дыскурсны падыход і прасвятленне характару 

сувязей паміж рознымі кагнітыўнымі сістэмамі і 

ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў у 

канкрэтных сітуацыях. Роля канвенцыяльных 

ведаў у вызначэнні іншых сістэм, што 

забяспечваюць камунікацыю (па-за такімі 

кагнітыўнымі фактарамі, як жаданне, норма і 

ацэнка). Матывацыя і спосабы інфармацыйнага 

забеспячэння. Абагульненне і ацэнка (спосаб 

падачы негатыўнай / пазітыўнай інфармацыі), 

“прывядзенне прыкладу” (конверсны спосаб 

падачы інфармацыі, тыповыя выразы), папраўкі 

(формульная або рытарычная стратэгія), 

узмацненне (верагодныя ўступкі, спосаб 

умоўнага абагульнення, тыповыя выразы), 

лексічныя паўторы (прыцягненне ўвагі і 

актуалізацыя інфармацыі, падкрэсліванне 

суб`ектыўных ацэнак, больш значных тэм), 

кантраст, “змякчэнне” інфармацыі (стратэгія 

самапрэзентацыі / блакіроўка адмоўных 

вывадаў), зрух (пазітыўная самапрэзентацыя), 

ухіленне (рэлевантная / нерэлевантная 

інфармацыя), прэсупазіцыі, імплікацыі, 

меркаванні. Вывучэнне тэкстаў-навін ў 

сацыяльна арыентаваным аспекце 

(макрасацыялагічны кантэкст, 

мікрасацыялагічны аналіз літаратурнай 

дзейнасці, ацэнка сацыяльных і 

культуралагічных характарыстык сродкаў 

масавай інфармацыі) і структурным. 

Камунікатыўныя індэксы. 

2 2   

Праектар, 

тэксты СМІ 

І (7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13), ІІ (2, 3, 

7, 9, 10, 11) 

Дыскурс-аналіз 

канкрэтных 

сітуацый 



3. Праблема вызначэння зместу тэрміна дыскурс, 

яго структуры і залежнасцей. Ад вывучэння 

мовы ў сацыяльным кантэксце да дыскурснага 

аналізу. Семантычная кандэнсацыя як 

акумулятыўны сродак назапашвання ведаў пра 

ментальнасць народа. 

Дыскурс і класічныя стратэгіі пабудовы тэксту ў 

жанравай камбінацыі. Сувязь паміж маўленчымі 

дзеяннямі (лакутыўнымі сіламі), якія з'яўляюцца 

носьбітамі пэўных камунікатыўных заданняў 

(ілакутыўных сіл) і накіраваны на дасягненне 

пэўных эфектаў (перлакутыўных сіл), і 

сацыяльным вопытам грамадства. “Палітычнае 

пісьмо”. Узнікненне дыскурс-тэорый, асноўныя 

напрамкі іх дзеяння: уласналінгвістычны 

(З. Харыс, Н. Аруцюнава, Э. Бюісанс, 

Э. Бенвеніст), функцыянальны (стылістычныя 

спецыфіка плюс экспліцыраваная за ёй ідэалогія; 

М. Фуко, А. Грэймас, Ж. Дэрыда, Ю. Крысцева, 

М. Пешо) і метадалагічны (Ю. Хабермас). 

Праяўленне дыскурса як: тэксту ў розных яго 

аспектах (Р. Барт); звязанага маўлення 

(З. Харыс); актуалізаванага тэксту (ван Дэйк); 

кагерэнтнага тэксту (І. Белерт); сканструяванага 

гаворачым тэксту (Д. Браўн, Д. Юл); выніку 

працэсу ўзаемадзеяння ў сацыякультурным 

кантэксце (К. Пайк); утварэння, уключанага ў 

камунікатыўна-прагматычны аспект (І. Сусаў, 

Н. Аруцюнава); адзінства, што рэалізуецца ў 

выглядзе маўлення (У. Багданаў); разважання з 

мэтай знаходжання ісціны (Ю. Хабермас). 

Сітуацыя дзяржаўнага білінгвізму, сучасныя 

тэндэнцыі развіцця мовы. Ізамарфізм рускага 

элемента ў беларускамоўных публіцыстычных 

тэкстах. 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 3D 

І (2,3, 4, 7, 

11) 

ІІ (4, 5,7, 

11) 

Аналіз 

канкрэтных 

лінгвістычных 

сітуацый, 

франтальнае 

апытанне 



4. Агульныя анталагічныя і прыватныя 

экстралінгвістычныя характарыстыкі тэксту. 

Асобныя характарыстыкі беларускамоўных 

тэкстаў СМІ ў звязку з гісторыяй і сучасным 

станам функцыянавання мовы. Публіцыстычны 

тэкст прызначанасць для масавай аўдыторыі і 

распаўсюджанасць. Экстралінгвістычны фактар 

дзеяння публіцыстычнага тэксту аператыўнасць. 

Перманентнасць публіцыстычнага тэксту 

перыядычнасць і рэгулярнасць. Фарміраванне 

інфармацыйных паводзін. Дубліраванне і 

вар’іраванне варыянтна-інварыянтны падыход 

да сігніфікацыі публіцыстычнага тэксту. 

“Вытворчы цэх” публіцыстычнага тэксту 

аўтарскае “Я” і калектыўнае аўтарства. 

Экстралінгвістычная матывацыя 

інтэртэкстуальнага эфекту журналісцкай 

дзейнасці. Камунікатыўныя зададзенасць і 

прызначанасць публіцыстычнага тэксту. 
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Праектар, 

тэксты СМІ 

І (6, 8,9, 10, 

11, 16-17) 

 

ІІ (1, 2, 4) 

Дыскурс-аналіз 

інтэртэксутальных 

загалоўкаў 

5. Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага 

тэксту. Выражэнне моўнай асобы ў тэксце. 

Трапеічная сістэма мастацкага тэксту ў 

дачыненні да сацыяльнай дзейнасці носьбіта 

мовы. Вонкавая і ўнутраная структурыраванасць 

публіцыстычнага тэксту. 

Спецыфіка ўзаемаабумоўленых структурна-

семантычных, структурна-граматычных сродкаў 

арганізацыі тэксту. Спосабы і прыёмы пабудовы 

тэксту, выяўленне і апісанне мікраструктуры – 

сукупнасці маўленчых адзінак у адпаведнасці з 

іх моўнай (верагоднай) рэалізацыяй. 

Функцыянальны стыль, творчая манера 

пісьменніка. Камунікатыўныя намеры аўтара, 

кагнітыўная сутнасць тэксту як 

сацыялінгвістычнай з’явы. 
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Праектар, 

тэксты СМІ 

І (1, 2, 3, 5, 

11, 16-17), 

ІІ (1, 2, 4) 

Аналіз 

канкрэтных 

лінгвістычных 

сітуацый, 

франтальнае 

апытанне 



6. Парадыгматыка і сінтагматыка публіцыстычнага 

тэксту. Марфалагічная стратыфікацыя 

публіцыстычнага тэксту.  

Семасіялагічная сістэма мовы: узровень 

намінатыўных значэнняў (узровень дэнатата) і 

узровень імпліцыта. Вобразнасць. 

Сінтагматычны аналіз тэксту. Парадыгматычныя 

здольнасці і сінтагматычная неабходнасць у 

тэксце. Семная парадыгма слова: аналіз твора У 

Караткевіча “Чазенія”. Парадыгматычная 

здольнасць вербальнага знака. Парадыгматычная 

струкутурыраванасць тэксту і камунікатыўная 

дамінанта яго элементаў.  Семантычны аб'ём 

назоўніка, аддзеяслоўныя назоўнікі. 

Марфалагічная стратыфікацыя мастацкага і 

публіцыстычнага тэкстаў. 
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Праектар, 

тэксты СМІ 

І (11, 16-

17) 

ІІ ( 4, 5, 6, 

7) 

Рэферат, 

мікразалік 
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ПРАТАКОЛ 

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ 

ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 
 

Назва дыцыліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб 

змяненнях у змесце 

вучэбнай праграмы па 

вывучаемай вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную праграму (з 

указаннем даты і 

нумара пратакола) 

Стылістыка Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 

  

Тэорыя тэксту Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 

  

Тэксталогія Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 

  

Медыярыторыка Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 
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